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จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ปลืม้ กลุ่มธุรกิจใหม่ เติบโตต่ อเนื่อง
เตรี ยมพร้ อมลุยทีวีดจิ ทิ ลั มั่นใจติด 1 ใน 5 ช่ องฮิตในใจผู้ชม
======================================================================
นางสาวบุษบา ดาวเรือง ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารกลุ่ม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)
เปิ ดเผยว่า “ปี 2556 ที่ผ่านมาถือเป็ นปี แห่งการเริ่ มต้ นธุรกิจใหม่ที่ดี มากของบริ ษัทฯ ธุรกิจใหม่มีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจโฮม ช้ อปปิ ้ง ที่โตกว่าปี ที่แล้ วถึงร้ อยละ 600 ธุรกิจแพลตฟอร์ มโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
GMM Z สามารถขยายฐานผู้ชมได้ อย่างกว้ างขวางด้ วยยอดขาย 2.4 ล้ านกล่อง แสดงให้ เห็นถึงการตอบรับที่ดีของ
ตลาดอย่างชัดเจน อีกทังยอดสมาชิ
้
กของโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมแบบบอกรับสมาชิก (Pay TV) ก็เพิ่มขึ ้นถึง 1 แสน
รายภายในระยะเวลาเพียง 10 เดือนเท่านัน้ และรายได้ จากค่าโฆษณาในช่องโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเองก็โตขึ ้น
อย่างต่อเนื่อง
สาหรับปี นี ้ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ได้ ก้าวเข้ าสู่ทีวีดิจิทลั อย่างเต็มตัว หลังจากที่บริ ษัทฯชนะการประมูล ทีวี
ดิจิทลั จานวน 2 ช่อง คือ ช่องรายการประเภททัว่ ไป ความคมชัดสูง (HD) ที่ช่องหมายเลข 31 และช่องรายการ
ประเภททัว่ ไป ความคมชัดปกติ (SD) ที่ช่องหมายเลข 25 ซึ่งในขณะนี ้บริ ษัทฯกาลังเปิ ดรับมืออาชีพมาร่วมสร้ าง
ปรากฎการณ์ใหม่กับทีวีดิจิทลั ด้ วยกัน ในฐานะผู้ผลิตคอนเทนต์ชนั ้ นาของประเทศเรามัน่ ใจว่า จะสามารถสร้ าง
คอนเทนต์ที่น่าสนใจ ดึง ดูดผู้ชม และสร้ างรายได้ จากค่าโฆษณาได้ อย่างมีนยั สาคัญ โดยเชื่อว่าช่องรายการทีวี
ดิจิทลั ของเราจะเป็ นช่องคุณภาพติดที่อนั ดับ 1 ใน 5 ช่องฮิตในใจผู้ชมอย่างแน่นอน”
ด้ านผลการดาเนินงานปี 2556 บริ ษัทฯมีรายได้ รวม 11,004 ล้ านบาท โดยมีรายได้ จากกลุ่มธุรกิจเดิม ซึ่ง
ประกอบด้ วย ธุรกิจเพลง ธุรกิจดิจิทลั คอนเทนต์ ธุรกิจสื่อ ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจสื่อกิจกรรมทางการตลาด และ
ธุรกิจแอนิเมชัน่ เป็ นเงิน 8,185 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 77 โดยมีธุรกิจสื่อเป็ นธุรกิจที่สร้ างรายได้ ให้ กบั บริ ษัทฯมาก
ที่สุด และธุรกิจภาพยนตร์ เป็ นธุรกิจที่เติบโตมากที่สุด ในขณะที่สดั ส่ วนรายได้ จากกลุ่มธุรกิจใหม่ ประกอบด้ วย
ธุรกิจโฮม ช้ อปปิ ง้ ธุรกิจโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม และธุรกิจทีวีดจิ ิทลั (ในปี 2556 ยังไม่เริ่ มดาเนินงาน) เป็ นเงิน 2,122
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 20 โดยที่กลุ่มธุรกิจเดิมยังสามารถสร้ างกาไรให้ กบั บริ ษัทฯได้ อย่างต่อเนื่อง และเนื่องจาก
บริษัทฯยังอยูใ่ นช่วงต้ นของการลงทุนสาหรับกลุม่ ธุรกิจใหม่ ส่งผลให้ ปี 2556 บริษัทฯมีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 1,283
ล้ านบาท ซึ่งเป็ นไปตามแผนธุรกิจที่วางไว้ อย่างไรก็ดีจากการเติบโตอย่างแข็งแกร่ งของธุรกิจใหม่ จะส่งผลให้ บริ ษัทฯ
สามารถกลับมาทากาไรได้ ก่อนแผนที่วางไว้

“ปี 2557 บริษัทฯยังคงมุ่งมัน่ ในการสร้ างสรรค์ผลงานคุณภาพ และสรรหาคอนเทนต์คณ
ุ ภาพระดับโลกมา
นาเสนอ อาทิ ฟุตบอลพรี เมียร์ ลีกของอังกฤษ มาให้ สมาชิก GMM Z Pay TV ได้ รับชมกันอย่างจุใจ ในราคาที่
สามารถจ่ายได้ รวมถึงการคัดสรรรายการยอดนิยมจากแกรมมี่ อาทิ ฮอร์ โมน.. วัยว้ าวุ่น ซีซนั่ 2 เนื ้อคู่ The Final
Answer และ ATM 2 คูเ่ ว่อ เออเร่อ เออรัก ทังหมดล้
้
วนเป็ นซีรี่ส์ยอดนิยมที่ได้ รับความสนใจจากผู้ชมทัว่ ประเทศ
มาแล้ วในภาคแรก ซึง่ บริ ษัทฯคาดว่าคอนเทนต์คณ
ุ ภาพทังหมดจะช่
้
วยผลักดันให้ ยอดสมาชิกเติบโตขึ ้นเป็ น 4 แสน
รายได้ ในสิ ้นปี 2557
นอกจากนี ใ้ นช่วงต้ นปี จะมีภาพยนตร์ เข้ าฉาย 1 เรื่ อง โดยค่ายหนังอารมณ์ดี “จีทีเอช” ทุ่มทุนเนรมิต
โรงเรี ยนกลางน ้า สร้ างสถานที่ที่เหงาที่สดุ ให้ กลายเป็ นที่ที่โรแมนติกที่สดุ เพื่อถ่ายทาหนังรัก เรื่ อง “คิดถึงวิทยา” ซึ่ง
จะเข้ าฉายวันที่ 20 มีนาคมนี ้ รับรองว่าเรื่ องราวของพวกเขาจะทาให้ คณ
ุ คิดถึงใครสักคน” นางสาวบุษบากล่าวสรุป
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